
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 17 juni 2020

Adresgegevens

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
WhatsApp: 06-10 98 76 87
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

Publieksbalie:
Openingstijden van 08.30-13.00 uur

Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Heemstede

Gemeentehuis 
alleen op afspraak 

open tussen 
08.30 en 13.00 uur.

Afhalen van 
reisdocumenten/rijbewijs 

kan dan wel zonder afspraak 

Volg ons via 
Twitter, Facebook 

of Instagram

Bent u iets verloren in 
Heemstede of omgeving?
Voor gevonden of verloren voorwerpen 
kijkt u op iLost. Zet zelf bijvoorbeeld de tas 
online die u gevonden hebt of zoek naar 
de portemonnee die u kwijt bent. Meer 
weten? Kijk op www.heemstede.nl/ilost

Heemstede

Op de hoogte blijven van de 
ontwikkelingen in Heemstede? 
Schrijf je in voor de nieuwsbrief via
www.heemstede.nl/nieuwsbrief

Ben jij tussen de 12 en 18 jaar? 
Jij bent aan zet!
De afgelopen maanden is ons leven 
veranderd door het coronavirus. Dit heeft 
ook invloed op het leven van de jongeren 
in Heemstede. Wij vinden het belangrijk 
dat zij zich kunnen uitspreken over hoe 
deze periode voor hen is geweest en 
welke mogelijkheden zij zien voor de 
toekomst. We willen dat jongeren iets te 
doen hebben en nog belangrijker: de kans 
krijgen hun talenten te ontdekken. 

Heb jij een stem? Laat je horen!
Hoe heb jij de afgelopen maanden ervaren? 
Wil jij dit omzetten naar toffe en slimme 
ideeën voor de toekomst? Lijkt het je leuk 
een platform op te zetten om met andere 
jongeren te praten? Meld je aan via een DM 
op Instagram bij burgemeester Astrid Nienhuis 
(bgm_astrid_nienhuis) of bij de 
Gemeente Heemstede.

Help je mee? Laat je zien!
Help jij de zomermaanden mee bij het 
opzetten en uitvoeren van kinder- en 

jongerenactiviteiten? Denk aan sportieve 
activiteiten of de begeleiding van spelletjes. 
En heb jij goede ideeën om Heemstede leuker 
te maken? Meld je dan aan via een DM op 
Instagram bij Plexat (plexatwijheemstede) 
of bel naar WIJ Heemstede: via 023-5483828 
(dagelijks tot 13.00 uur). 
Kijk op www.wijmakenheemstede.nl voor 
meer informatie over dit project. Bij deelname 
van minimaal 24 uur krijgen jongeren een 
cadeaubon van 50 euro die zij kunnen 
besteden bij Heemsteedse winkels. 

Heeft uw minderjarig kind een (nieuw) paspoort of identiteitskaart nodig? Maak dan een 
telefonische afspraak met de afdeling Publiekszaken van Heemstede via 14 023. Speciaal voor 
ouders met minderjarige kinderen hebben wij nu afspraakmogelijkheden gereserveerd op 
woensdagmiddagen. Kijk voor meer informatie op www.heemstede.nl/reisdocumenten

Coronamaatregelen na 15 juni: 
Stapsgewijs krijgen we 
meer ruimte
Vanaf 15 juni kunnen Nederlanders weer op 
vakantie naar verschillende (Europese) landen 
en mogen buitenlandse toeristen weer naar 
Nederland toe komen. Ook zijn in het hele 
land de douche- en toiletvoorzieningen 
op campings, vakantieparken, zwembaden 
en sportverenigingen. Dit geldt ook 
voor de gecombineerde douche- en 
toiletvoorzieningen op het strand.
Lees meer over deze en andere maatregelen 
op www.rijksoverheid.nl/corona.

Afspraak aanvraag reisdocumenten 
voor kinderen nu mogelijk op 
woensdagmiddag

Intern controleplan 
2020
Op 12 mei 2020 heeft het college het Intern 
controleplan 2020 vastgesteld. Deze komt 
in de plaats van het Intern controleplan 
2019. Lees de volledige bekendmaking 
in het digitale Gemeenteblad via zoek.
officielebekendmakingen.nl. 

Vragen aan de 
burgemeester
Wist u dat Astrid Nienhuis regelmatig 
op woensdag via Facebook een 
livechat organiseert? U kunt tijdens 
deze interactieve sessie vragen stellen, 
bijvoorbeeld over de gevolgen van 
het coronavirus. Vragen kunnen ook 
vooraf gesteld worden. Om de facebook 
livechat te kunnen volgen hoeft u geen 
lid te zijn van Facebook. Hou de pagina 
www.facebook.com/astrid.nienhuis.5  
in de gaten voor de eerstvolgende 
datum waarop zij live al uw vragen kan 
beantwoorden. Bent u erbij? 

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
•	 Beatrixplantsoen	22,	het	plaatsen	van	

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 620313, ontvangen 2 juni 
2020

•	 Binnenweg	27-31,	het	verbouwen	van	3	
geschakelde winkelpanden en bouwen 
2 nieuwe bouwlagen ten behoeve voor 
wonen, wabonummer 622118, ontvangen 4 
juni 2020

•	 Charlotte	van	Pallandtlaan	31,	het	
plaatsen van een dakkapel op het 
achtergeveldakvlak, wabonummer 622153, 
ontvangen 4 juni 2020

•	 Chr.	Bruningslaan	grenzend	aan	tuin	Oude	
Slot, het opvangen van hoogteverschil 
middels het plaatsen van een talud, 
wabonummer 622162, ontvangen 4 juni 
2020

•	 Herenweg	76,	het	plaatsen	van	een	
spandoek boven de oprit (paar keer per 
jaar), wabonummer 623139, ontvangen 5 
juni 2020

•	 Chr.	Bruningslaan	grenzend	tuin	Oude	
Slot, het plaatsen van een hekwerk als 
afscheiding van 2 terreinen, wabonummer 
621032, ontvangen 3 juni 2020

Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit 
stadium nog geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
•	 Anna	Blamanlaan	10,	het	plaatsen	van	

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 583446, verzonden 11 juni 
2020

•	 Groenendaalkade	2,	het	plaatsen	van	een	
hekwerk en toegangspoort, wabonummer 
572935, verzonden 8 juni 2020

•	 Jacob	van	Ruisdaellaan	11,	het	plaatsen	
van een fietsenstalling in de voortuin, 
wabonummer 615250, verzonden 8 juni 
2020

•	 Meerweg	14	en	16,	het	verbreden	van	2	
uitritten, wabonummer 619098, verzonden 

12 juni 2020
•	 Roerdomplaan	24,	het	plaatsen	

van transparante en wegschuifbare 
balkonbeglazing, wabonummer 615702, 
verzonden 8 juni 2020

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
verzending van het besluit aan de aanvrager in 
bezwaar bij het college van Burgemeester en 
wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
•	 Amstellaan	4,	het	plaatsen	van	een	dakkapel	

op het achtergeveldakvlak, vervangen 
voorgevelkozijnen en aanbrengen luifel, 
wabonummer 612987, ontvangen 20 mei 
2020

•	 Heemsteedse	Dreef	160,het	uitbreiden	
van de badkamer op de 1e verdieping, 
wabonummer 610800, ontvangen 18 mei 
2020

•	 Raadhuisplein	3,	verbouw/uitbreiding	van	
een woonhuis, wabonummer 611560, 
ontvangen 19 mei 2020

•	 Dr.	Schaepmanlaan	83,	het	plaatsen	van	
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 612179, 19 mei 2020

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor 
deze aanvragen de beslistermijn met 6 weken 
te verlengen.

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning voor afwijken 
bestemmingsplan
•	 Raadhuisplein	3,	verbouw/uitbreiding	van	

een woonhuis, wabonummer 611560, 
ontvangen 19 mei 2020

Belanghebbenden kunnen binnen 4 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.



Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen vraagt 
u op via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl. 
U ontvangt ze dan per e-mail. Voor informatie belt u met de 
afdeling Bouw- en woningtoezicht via (023) 548 57 97.

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk

Zienswijzen indienen 
(uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen voor afwijken van het 
bestemmingsplan. Als dat geval is publiceren wij dat apart met 
vermelding van de termijn.
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen. 

Dit kan tot en met 6 weken na publicatie. Uw zienswijze stuurt 
u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede.

Bezwaar maken
Bent u het niet eens met een besluit? 
Dan kunt u een bezwaarschrift sturen: 
- per brief aan College van burgemeester en wethouders, 
 Postbus 352 2100 AJ Heemstede.
- online via www.heemstede.nl/bezwaar

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen 6 weken 
na de verzenddatum van het besluit. Daarmee voorkomt u 
dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Het 
besluit blijft geldig totdat we op uw bezwaarschrift hebben 
beslist.

In uw bezwaarschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw bezwaarschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar 
 maakt (stuur een kopie mee van het besluit).

- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 
 bent met het besluit.
- uw handtekening.

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een voorlopige 
voorziening vragen bij de rechtbank Noord-Holland nadat u 
eerst een bezwaarschrift bij ons heeft ingediend. De rechter 
beslist dan of er gewacht moet worden met de uitvoering van 
ons besluit. U betaalt kosten aan de rechtbank als u vraagt om 
een voorlopige voorziening (griffierecht). U kunt schriftelijk of 
digitaal om een voorlopige voorziening vragen:

per post Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht, 
  Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
online loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft 
  hiervoor een digitale handtekening (DigiD) nodig.
Stuur altijd een kopie van uw bezwaarschrift mee.

Beroep aantekenen bij uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u in beroep gaan bij 
de rechtbank Noord-Holland. Zorgt u ervoor dat u uw beroepschrift 

indient binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit.
In uw beroepschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw beroepschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep 
 gaat (stuur ook een kopie mee van het besluit).
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 
 bent met het besluit.
- uw handtekening.

U kunt uw beroepschrift op 2 manieren indienen:
per post Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht, 
  Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
online loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft 
  hiervoor een digitale handtekening (DigiD) nodig.

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een voorlopige 
voorziening vragen bij de rechtbank Noord-Holland nadat u 
eerst een beroepschrift heeft ingediend. Zie verder onder het 
kopje ‘Voorlopige voorziening’ bij ‘Bezwaar maken bij reguliere 
procedure’.

Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen in uw buurt? 
Abonneer u op de e-mailservice, download de app of bekijk de berichten online op overuwbuurt.overheid.nl

Vergadering gemeenteraad 25 juni
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
digitale raadsvergadering op 25 juni 2020 om 
20.00 uur. U bent van harte uitgenodigd deze 
digitale vergadering te volgen via: 
www.gemeentebestuur.heemstede.nl.

Op de agenda
•	 Vaststellen	agenda	raadsvergadering	25	juni	

2020

Bespreekpunten:
•	 Ontwerp	jaarverslag	Veiligheidsregio	

Kennemerland 2019 en ontwerp 
programmabegroting 2021-2024

De volgende besprekpunten zijn onder 
voorbehoud van voldoende bespreking in de 
commissievergadering:
•	 Invoering	Duurzaam	Afvalbeleid	2020-2030	
•	 Vaststellen	jaarstukken	2019	gemeente	

Heemstede 
•	 Invoering	‘ja-ja-sticker’	
•	 Voorjaarsnota	2020	
•	 Kaderbrief	2021-2014
•	 Dekking	wegvallend	dividend	Eneco	en	

scenario’s inzet verkoopopbrengst aandelen 
Eneco in algemene reserve

•	 Verdiepend	onderzoek	impact	coronacrisis	
in Heemstede

•	 Vaststellen	jaarverslag	2019	en	jaarplan	2021	
mobiliteitsfonds Zuid-Kennemerland 

•	 Beslissing	op	bezwaar	vaststellen	van	het	
tarief liggelden voor de vaste ligplaatsen 
aan de Ankerkade en de Industrieweg

Hamerpunten:
•	 Ontwerpbegroting	2021	

Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland 
(Paswerk)

•	 Zienswijze	Ontwerpbegroting	2021	GR	
Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten 
West-Kennemerland 

•	 Begrotingswijziging	2020,	concept	

begroting 2021, jaarrekening 2019 en 
jaarverslag 2019 Omgevingsdienst IJmond

Overige punten:
•	 Bekrachtigen	geheimhouding
•	 Lijst	van	ingekomen	stukken	

raadsvergadering 25 juni 2020

Op gemeenteraad.heemstede.nl vindt 
u de stukken waarover de raad besluit.
Meer weten? Neem contact op met de 
raadsgriffie via (023) 548 56 46 of per 
e-mail griffie@heemstede.nl




